
 
MUNICÍPIO DE CHAVES 

 

EDITAL Nº 153/2017 

Alteração do PDM de Chaves 

 

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público que, para os efeitos 

previstos no n.º 1 e na alínea a) do n.º 4, ambos do artigo 191.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e nos termos 

estabelecidos nas disposições conjugadas nos n.os 1 e 2 do artigo 89.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 119.º, 

do mesmo diploma legal, bem como na alínea n) do n.º 2 do artigo 23.º do ANEXO I (a que se refere o 

n.º 2, do artigo 1.º) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Chaves, em sua 

reunião ordinária do dia 30 de novembro de 2017, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do 

período de discussão pública, por um prazo de 30 dias seguidos, relativa ao procedimento de alteração 

do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Chaves, tendo por referência a Informação N.º 

51/SPMOT/2017, de 7 de setembro de 2017, da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, uma 

vez estar concluída a fase de elaboração da proposta de alteração em causa. 

Para salvaguarda do direito de participação previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, conjugado com os n.os 

1 e 2 do artigo 88.º, ambos do RJIGT, os interessados dispõem do prazo de 30 dias seguidos, a contar 

do dia seguinte à publicação do respetivo Aviso em Diário da República (2.ª série), para a formulação 

de sugestões, observações ou reclamações sobre quaisquer questões que ainda possam ser 

consideradas no âmbito do procedimento de alteração do regulamento do PDM. 

Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 192.º do RJIGT, torna público que o processo que contém 

a proposta de alteração, os pareceres emitidos durante a fase de acompanhamento do procedimento 

de alteração do regulamento do PDM e toda a documentação relevante, poderá ser consultado na 

página de Internet do Município (www.chaves.pt), bem como na Divisão de Gestão e Ordenamento do 

Território da Câmara Municipal de Chaves, sita na Rua da Infantaria XIX, Edifício Duques de Bragança, 

2.º piso, no horário normal de expediente. 

Mais torna público que as reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento sobre 

quaisquer questões relacionadas com o procedimento de alteração do regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves poderão ser apresentadas através do modelo disponível nos locais de consulta 

pública indicados. 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente edital, que vai ser afixado nos 

lugares do costume. E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de Divisão 

de Administração e Fiscalização, no uso de competências delegadas pelo Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral, o subscrevi. 

Chaves, 6 de dezembro de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Vaz Ribeiro 


